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2مقدارب،بالسالحأوكرانيامساعدةخاللهمنيتمالذي،الصندوقزيادةعلىاألوروبياالتحادمجلسوافق➢
حاداالتالتزامحولواضحةسياسيةإشارةيرسلالقرارهذاأنإلىالصحفيالمكتبوأشار.يورومليار

.اآلخرينوالشركاءألوكرانياالمستمرالعسكريبالدعماألوروبي
بطةمرتشركاتأربعوكذلك،اإليرانييناألعمالورجالالجيشعلىعقوباتاألوروبياالتحادوفرض➢

منألوروبيااالتحادوزراءيتمكنلم،نفسهالوقتفي.لروسياإيرانتزودهاالتيالمسيرةالطائراتبإنتاج
الصلةذيالقراراتخاذفييأملبوريللكن،الروسياالتحادضدالعقوباتمنالتاسعةالحزمةعلىاالتفاق
.األسبوعهذا

غزوعلىنبوتيسيحاسبونإنهم،زيلينسكيبمشاركةاالجتماعنتائجعقب،السبعمجموعةدولقادةوقال➢
البنيةتعادةاسثمنألوكرانياتدفعأنروسياعلىإنالسبعمجموعةزعماءقال،الختاميالبيانفي.أوكرانيا
.الوحشيةحربهافيدمرتأوتضررتالتيالحيويةالتحتية
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عجزمنجزًءاسيغطيوهذا،ألوكرانياLEDمصباحمليون30حواليشراءاألوروبيةالمفوضيةستمول➢
.الينديرفونأورسوالاألوروبيةالمفوضيةرئيسةحسب،الطاقةنظام

الضرباتبعدالكهرباءشبكةإلصالحالمعداتمنقطعة160منأكثرأوكرانياإلىبتسليمإسبانياقامت➢
.للبالدالخارجيةوزارةبهأفادتحسبما،الروسيةالصاروخية

تيةالتحالبنيةعلىهجماتفيالمتورطينالروسالعسكريينالقادةمن12علىعقوباتبريطانياوفرضت➢
طياروندطائراتوتوريدإنتاجفيالمتورطيناإليرانييناألعمالرجالضدوكذلك،أوكرانيافيالحيوية

."شاهد"
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الكليةالماليةالمساعدةمنكجزءيورومليون500البالغةواألخيرةالثالثةالدفعةاألوروبيةالمفوضيةدفعت➢
.ألوكرانياالطارئة

.الشجاعأوكرانيالشعبساخاروفجائزةاألوروبيالبرلمانقدم➢
،(تايرا)بايفسكايولياوالمسعفة،األوكرانيةالحكوميةالطوارئخدمةممثلوالجائزةتقديمحفلوحضر➢

إيفانميليتوبولوعمدة،"(المدنيةالحرياتمركز)"ماتفيتشوكأولكساندرااإلنسانحقوقعنوالمدافعة
.فيدوروف

وتهدف،2023عامفيالكليالتمويلمنيورومليار18أوكرانيامنحعلىاألوروبيالبرلمانوافق➢
.رانياأوكفيالتحتيةالبنيةواستعادةالكلياالقتصاداستقرارعلىالحفاظفيالمساعدةإلىاألموال

قدرهالتمويلمنقياسيبمبلغ2026-2023للفترةألوكرانياالعملخطةأوروبامجلسوزراءلجنةاعتمدت➢
.واحدةلدولةأوروبامجلسعمللخطةميزانيةأكبرهيهذه.يورومليون50
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بخصوصالتعديالتجانبإلى،لإلرهابراعيةكدولةبروسيايعترفقراًراالبولنديالنوابمجلستبنى➢
علىالروسياالتحادعزليجب"أنهعلىالبوالنديالبرلمانوشدد.2010سمولينسكحادثعنمسؤوليتها
."الدوليةالساحة

رغيالجويةالذخائرلتحويلمصممةمتطورةإلكترونيةمعداتأوكرانياإلىإلرسالبايدنإدارةتخطط➢
.الدقةمنعاليةبدرجةالروسيةالعسكريةالمواقعضربعلىقادرة"ذكيةقنابل"إلىالموجهة

للشعبجماعيةإبادةكانت1933-1932(الكبرىالمجاعة)"هولودومور"بأناألوروبيالبرلماناعترف➢
.األوكراني
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بسبب،الروسياالتحادضداألوروبياالتحادعقوباتمنجديدةحزمةاعتمادوبولنداالبلطيقدولتمنع➢
وانياليتخارجيةوزيرقولحسب،الغذائيةالصادراتضمانبحجةتخفيفهااقترحتالدولبعضأن

.الندسبيرجيس
لحةاألسمنبالمزيدأوكرانياتزويدإلىزيلينسكيدعا،األوروبياالتحادزعماءقمةأمامخطابهفي➢

يخللصوارالمضادوالدفاعللطائراتالمضادالدفاعمنظومات:الحربإنهاءتسريعأجلمنالحديثة
.المدىبعيدةواألسلحةوالدبابات

مساعداتشكلفييورومليار18دفععلىووافقواالعقباتجميععلىاألوروبياالتحادزعماءتغلب➢
.2023عامفيألوكرانياكليةمالية
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يادةزإلىتهدفالتيالجديدةالعقوباتمنالتاسعةالحزمةعلىأخيًرااألوروبياالتحادمجلسوافق➢
.أوكرانياضدحربهاعلىكعقابروسياعلىالضغط

فيبما،دوالرمليار858بلغقياسيبمبلغالمقبلللعامالدفاعميزانيةعلىاألمريكيالشيوخمجلسوافق➢
.ألوكرانياالعسكريةالمساعداتمندوالرمليون800ذلك

البريطانيةةالعسكريالمساعداتتأثيرلتقييممراجعةبإجراءسوناكريشيالبريطانيالوزراءرئيسأمر➢
النهجهذالمثأنالبريطانيةالحكومةتعتقد.سيبيبيبهأفادتحسبما،أوكرانيافيالحربمسارعلى
ساحةيفحاسمةلحظةفيالعسكريةالمساعداتزيادةيمنعقدأوكرانيادعمبشأنالوزراءلرئيسالحذر

.المعركة
وكرانياألالجيشلتدريباألوروبياالتحادبعثةإلىالبالدانضماماقتراحالكرواتيالبرلمانرفض➢

EUMAM)).الموافقةهرفض،الروسياالتحادمعبتعاطفهالمعروف،ميالنوفيتشالرئيسأعلنأنوسبق
.EUMAMبعثةفيالمشاركةعلى

مضادةانيةيونصواريخأنظمةنقليمكنهاأثيناإنبانايوتوبولوسنيكوالوساليونانيالدفاعوزيرقال➢
الجويالدفاعأنظمةالمتحدةالوالياتنشرتإذابشرطلكن،أوكرانياإلىS-300طرازمنللطائرات
.مكانهاباتريوت

.أوكرانياإلىوالذخيرةوالمعداتاألسلحةتوريداتفاقيةعلىأخيًراالبلغاريالبرلمانوافق➢
،الجويالدفاعمعداتتشملالتيألوكرانياالعسكريةالمساعداتمنأخرىحزمةعناألبيضالبيتأعلن➢

.كيربياألبيضللبيتالقومياألمنمجلسمنسقبهأفادحسبما
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Brimstoneصواريخأرسلتبريطانياأنالبريطانيةالدفاعوزارةأبلغت➢ يتمولم.أوكرانياإلىالدقةعالية2
.أمنيةألسبابالمنقولةالصواريخعددعنالكشف

ماكيناتثثالعلىالمجمعيحتوي،المجموعفي.األوكرانيللجيشومغسلةمتنقلةساوناإستونياترسل➢
طولعلىلفةمختمواقعإلىالمركباتنقليمكن.مالبسكوتجفيفوغسلوالراحةنفسكغسليمكنكحيث
.األماميالخط

.القريببلالمستقفيستنتهيأنهايعتقدوالعالميةبأنهاأوكرانيافيالحربفرانسيسالبابايصف➢
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مختلفمنالعسكريةوالمعداتاألسلحةمنوحدات10إلىيصلماتدميرتم.زابوريجيابمقاطعةفيربوفيمنبالقربالغزاةتجمعمنطقةإصابةتأكيدتمديسمبر12في➢
.تحديدقيدالعدوجنودبينوالخسائر،األنواع

بلداتفياألنواعمختلفمنالعسكريةالمعداتمنوحدات6و،بذخيرتهامدفعيةومنظومة،العدولذخيرةمستودعينالدفاعقواتدمرت،األولكانون/ديسمبر13في➢
لغزاةايقوم،ميليتوبولمدينةفيوالمشارحالطبيةالمرافقفياالزدحامبسبب.العدوجنودمن200منأكثرأصيب.زابوريجيامقاطعةفيوبيرديانسك،وبولوجي،توكماك
االحتياطعناصرمننمسنيضباطتجنيدإلىالغزاةيضطر،الحاليةالخسائرتعويضأجلمن.مؤقتًاالمحتلةالقرمجزيرةشبهإلىالجرحىالجنودوإجالءالجثثبنقلالروس

.القتالمنطقةإلىإرسالهميتم.المتقاعدينالضباطوحتى،
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راتالطائجميعالجويالدفاعقواتأسقطت.كييفمقاطعةفيالحيويةالتحتيةالبنيةمرافقعلى""Shakhed-136/131طرازمنطياربدونإيرانيةبطائراتالعدوضرب➢
.13الـطياربدون

مناطقمنرىأخأماكنوفيوزايتسيفووسوليدارباخموتمنبالقرب:الجبهةمناطقأخطرفيمنهمالعظمىالغالبيةأسرتم.الروسيةاألسرمنآخرينشخًصا65إعادةتم➢
وهودنيمشخصسراحإطالقأيًضاأمكن.اإلقليميالدفاعمقاتليمنآخرونوخمسة،ألوكرانياالمسلحةالقواتممثلوهمعنهمالمفرجالسجناءمن59.ولوهانسكدونيتسك
،ذلكإلىباإلضافة."ألوكرانيامؤيدةتجمعاتفيمشاركته"بزعم،خيرسونفييونيوفيالمحتلونأسره.مريكيزيسودياسمهعاًما35العمرمنيبلغ،أمريكيمواطن
.قتلىمدافعينأربعةجثثأعيدت
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خاركيفحدودطولعلى2023فبرايرإلىينايرمنالفترةفيأوكرانياعلىالنطاقواسعلهجومتستعدروسياتكونبأناحتماالًاهناكأن((ISWالحربدراساتمعهديعتقد➢
.المواجهةلخطالمتاخمةالمناطقإلىلوهانسكلمقاطعةالخلفيةالمناطقمنالمعداتبنقلبالفعلالروسيقوم.دونيتسكمقاطعةفيأوولوهانسك

.زالوجنيفاليرياألوكرانيةالمسلحةللقواتالعامالقائديعتقدكما،أخرىمرةكييفعلىالهجوميحاولونوقد،جديدجندي200000حواليبتدريبالروسيقوم➢
Theمعمقابلتهفيزالوجنيوقال➢ Economist: يصرهمقيأمرهم.يقاتلونسوف.يقاتلوالنالناسهؤالءأنلدرجةوخيمةمشاكلهمأنصحيًحاليس.نجحتالروسيةالتعبئة"

.شخصمليون1.5-1.2لغيباحتياطيلديهم،لتقديراتناوفقًا.لنابالنسبةمشكلةيمثلونزالوامالكنهم،جيدبشكلمجهزينيكونونالقد.للقتالويذهبون،للقتالبالذهاب
."أخرىمرةكييفعلىيهاجمونسوفأنهمفيشكلديليس.جديدجنديألف200حوالييدربونالروس

500والجنودلنقلمصفحةمركبة700ودبابة300لديهاكانإذافبراير24بعدروسيااحتلتهاالتياألراضياستعادةعلىقادرةستكونأوكرانياأنزالوجنيوأضاف➢
.نهامواحدةإعدادعلىحالياتعملأنهامنالرغمعلى،النطاقواسعةجديدةعملياتإجراءاألوكرانيةالمسلحةللقواتيمكنال،حالياالمتاحةالمواردمع.هاوتزرمدفع

يسريكما،وكرانياألالمتاخمةبيالروسيامناطقفياإلقليميالدفاعوحداتإنشاءيتم.أوكرانيامعالنطاقواسعةلحربتستعدبيالروسياأنفيشكهناك،نفسهالوقتفي➢
فيةجاريأوكرانياعلىهجوملشناالستعداداتأنعلىعالمةيكونقدهذاإن،العامةاألركانهيئةرئيسنائب،جروموفأوليكسيوقال.المناطقهذهزيارةعلىحظر

.بيالروسيا
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منوحداتالماضياليومخاللوضربت.دونيتسكمقاطعةفيبلدة20منأكثرمحيطفيالمحتلينهجماتاألوكرانيةالدفاعقواتوحداتصدت،الماضياليومخالل➢
.للعدوذخيرةومستودع،واحدقيادةوموقع،الروسيالجيشأفرادتجمعمناطق5األوكرانيةوالمدفعيةالصاروخيةالقوات

ًا65منأكثروشنصاروًخا98العدوأطلق،المجموعفي.أوكرانيافيبالطاقةالخاصةالمدنيةالتحتيةالبنيةعلىمكثفًاصاروخيًاهجوًماالروسشن،اليومنفسفي➢ قصفا
.الصواريخمناتموجبثالثأوكرانياالروسضرب.الشاملالغزوبدايةمنذأوكرانيافيللطاقةالتحتيةالبنيةعلىبالفعلالتاسعالهجومهوهذا.متعددةصواريخأنظمةمن

الخبيروأكد.يةالحيوالتحتيةالبنيةأهداففتضربالثالثةالموجةوأما،الثانيةوتصيبها،األوكرانيالجويالدفاعمواقععنالكشفالصواريخمناألولىالموجةتحاول
مقاطعتيإلىافةباإلض،والمقاطعةكييفمدينةفيشيءكلوقبلأوالًا،محددةواحدةمنطقةفيالطاقةقَطعإحداثعلىبدقةيركزوناآلنأنهمجيروخوفميخايلوالعسكري
.وبولتافاخاركيف

:أوكرانياإلىحةاألسلتوريدوتيرةعلىوالحفاظبالعدواالستهانةينبغياللماذا،األوكرانيةالمسلحةللقواتالبريةالقواتقائد،سيرسكيأولكسندرالعقيدوأوضح➢
.األقدامعلىومنسقةصغيرةبوحداتويهاجمون،تكتيكاتهمالروسيغير➢
ًاالهجماتتكلف➢ ًاثمنا ."اإلطالقعلىقصوىأولويةلروسيابالنسبةليستالجنودحياة"لكن،للمحتلينباهظا
.كبيرةبأعداد"النائيةالمناطقمن"تعبئتهمتمتالذينالروسالجنودأوكرانياشرقإلىيصل➢
الضفةعلىيينالمحلالسكانبين،الروسالعساكرينشر.سيروغوزينيجنيبلدةمحيطإلىخيرسونمقاطعةمنكاخوفكاونوفاكاخوفكامنقواتهمنجزءاًايسحبالعدو➢

إلىاالنتقاللمحتلينلالموالينالمحليينالسكانعلىيُعرضلذلك،العامهذانهايةبحلولكاخوفكامنستنسحبالروسيةالقواتبأنتفيدمعلومات،خيرسونلقاطعةاليمنى
.مؤقتًاالمحتلةاألوكرانيةالقرمجزيرةشبه

كوبيانسكمنطقتيفيو،ليماناتجاهفيالتكتيكيموقعهمتحسينالروسيحاول.ونوفوبافليفكاوأفديفكاباخموتاتجاهاتفياألوكرانيالجيشمواقعبقصفويقومون،هجوميةأعمالالروسيواصل،دونيتسكمقاطعةفي✓
.صفوفهموتجمعتعزيزعلىيعملونحيث،وزابوريجيا

.دنيبرولنهراليمنىالضفةطولعلىالبلداتفيالمدنيةالتحتيةالبنيةلتدميرالمدفعيةاستخدامالروسيواصل،وخيرسونزابوريجيااتجاهاتفي✓
.معاديةهجوميةمجموعاتتشكيلعلىعالماتأيعنالكشفيتمولم،كبيربشكلالوضعيتغيرلم،وبوليسيافوليناتجاهاتفي✓
ًاأوكرانياأنحاءجميعفيالحيويةالتحتيةالبنيةمرافقعلىللعدووالصاروخيةالجويةالضرباتتهديديزالال✓ .قائما
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خسائر الروس خالل الفترة من

12.12.2022 – 18.12.2022

4140 أفراداالجيش

45 دبابات

43 المركباتاالمدرعةاالقتالية

20/13
/  راجماتاالصواريخا

أنظمةاالمدفعية

36 لطائراتابدوناطيار

39
معداتاالسياراتاوخزاناتا

الوقود

7 معداتاخاصة
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.مرة440ضربةاجوية،اوأطلقوااالنيرانابراجماتاالصواريخاأكثرامناا62ضربةاصاروخيةاوا137خاللااألسبوعانفذاالروسا✓

والمقاطعةخاركيفمدينة 

ةافياقريخاركيففيامنطقةا. بجواراخطاالتماسخاركوفبلدةافيامقاطعةا12كانونااألولاقصفاالعدوا/ ديسمبرا12فيا
وإيزيومييفوتشوجوخاركيفخاللااألسبوعا،اتماقصفامناطقا. الاضحايا. كانامنزالناريفيانايحترقانابشدةغليبوكي

كمااأطلقاالمحتلوناالناراعلى. مبنىاإداريامناطابقينابالكامل S-300،ادمراصاروخاكوبيانسكفيا. بالمقاطعةوكوبيانسك
صفاتضرراعنصراحيويامناعناصراالبنيةاالتحتيةابسبباالق. عاًما54سيارةااإلسعافا،اوأصيبامسعفايبلغامناالعمرا

جراءاككوبيانسالتابعةابمنطقةاكيفشاريفكاعاًماافياقريةا63أصيبتاامرأةاتبلغامناالعمرا  .S-300منانظاماالدفاعاالجويا
المحتلونافياالسابقا،اقام. خاركيففياخولودنوهيرسكيكانونااألولا،اقصفاالمحتلونامنطقةا/ ديسمبرا15فيا. القصف

.S-300بالضربامنامنظوماتا

دنيبروبيتروفسكومقاطعة دنيبرومدينة 

منقصفمنومارجانيتوشيرفونوغريغوريفنيكوبولمناطقتعاني.دنيبروبتروفسكمقاطعةإرهابالروسيواصل
،خارجيةومبانيخاصةمنازل10منأكثرتضرر.غيرهامنأكثرالثقيلةوالمدفعية"أوراغان"و"هراد"منظومات

الخاصةنازلالممنالعشراتتضررت،مارغانيتسفي.شيرفنوغريغوريفسكمنطقةفيالكهرباءشبكاتعنفضالًا
ومبانيالخاصةوالشاهقةالمبانيتدميرتم،نيكوبولفي.الكهرباءوشبكاتالغازوأنابيبوالسياراتالزراعيةوالمباني
منالنارنالمحتلوأطلقكما.بجروحثالثةوأصيبواحدشخصقتل.الكهرباءوخطوطوالمتجراإلداريةوالمبانيالمرافق
.النوويةللطاقةزابوريجيابمحطةالمحيطةالمنطقة

كانون األول/ ديسمبر 16هجوم 

منشآتتتضرر.أوكرانيافيللطاقةالتحتيةالبنيةمكثفبشكلروسياهاجمت،األولكانون/ديسمبر16في
تضررت.الدالبأنحاءجميعفيالطارئالكهربائيالتيارانقطاعتم.القصفجراءمنالبالدوجنوبشرقفيالطاقة
.النوويالتوليدمنشآتفياإلنتاجتقلصفيهذاتسبب.فرعيةومحطاتتوليدمنشآتتسعة
X-22،كاليبر،X-101)كروزصاروخ70ذلكفيبما،أوكرانياعلىصاروًخا74روسياأطلقت صواريخ4و(
X-59)موجهة / X-31P).كروزصواريخإطالقالهجومهذاسماتومنKh-101 / Kh-555بحرمنفقطليس
-Tuراتيجيةاالستالقنابلقاذفاتتتمركزحيث،الروسيساراتوفبمقاطعةإنجلزمنطقةمنأيًضاولكن،قزوين

95MSمضادةبصواريخاألماميةالخطوطمدنالروسقصف،الهجومخالل،ذلكإلىباإلضافة.للصواريخالناقلة
.صاروًخا60األوكرانيالجويالدفاعوأسقط.مرة27حواليS-300الجويالدفاعنظاممنللطائرات

فياالنفجاراتووقعت.الجويالدفاعقواتأسقطتهامنها37و،كييفمنبالقربصاروخا40منأكثرتسجيلتم
.نيبروفسكيدمنطقةفيواحدشخصجرح.ودنيبروفسكي،وديسنيانسكي،هولوسيفسكي:كييففيمناطقثالث
واحد،اشخاصةثالثوأصيب.المنطقةمنمختلفةمواقعفيخاصةمنازلوتسعةالحيويةالتحتيةالبنيةمرفقتضرر
أنروفالمعومن.والتدفئةالمياهوإمداداتاالتصاالتفيانقطاعاتكانتالمناطقبعضفي.خطيرةحالةفيمنهم
.الهجومنتيجةأصيبواكييفمقاطعةفيأشخاصأربعة
.حاياضهناكيكنلم.صاروخينالجويالدفاعقواتأسقطت.صواريخبعشرةخاركيفمقاطعةالمحتلونضرب
عاًما64العمرمنتبلغامرأة:أشخاصثالثةتوفي.ريهكريفيفيسكنيمبنىعلىصاروخيةقذائفسقطت
.المستشفىااإلىكلهمونقل،اطفالاربعةبينهمالهجومنتيجةبجروحشخصا13وأصيب.شابانوزوجان

.زابوريجياعلىصاروخياهجوما12الروسشن
منطقةفيالصاروخسقوطتسجيلتم.ضحايايقعلم.أحدهماوأسقط،زيتوميرمقاطعةعلىصاروخينالروسأطلق

.جيتوميربمقاطعةكوروستين
.دنيبروبتروفسكمقاطعةفوقروسيةصواريخ10إسقاطتم

بولتافااطعتيمقفيالكهرباءانقطع.وفينيتساوميكواليفبولتافامقاطعاتفيأيًضاالجويالدفاعقواتعملت
.بالكهرباءاإلمدادنقصبسببالتدفئةنظاميعملالكريمنشوكفي،تماًماوكيروفوغراد

بعد.أوكرانيافيللطاقةالتحتيةالبنيةعلىالنطاقواسعةهجماتتسعةبالفعلالروسياالتحادنفذ،المجموعفي
أعلنت،اسعالتالهجومبعد.البالدفيوالكهربائيةالحراريةالطاقةمحطاتجميعتضررت،صباًحاالثامنةالساعة
.الطاقةنظامفيالطوارئحالةللطاقة"أوكرينيرغو"شركة

والمقاطعةخيرسونمدينة 

.مرة200منأكثرخيرسونمقاطعةأراضيالروسقصفاألسبوعوخالل
تضررت.شققعدةالحريقاجتاح.آخرينأشخاص4وأصيبامرأةماتتحيثخيرسونفيالشاهقةالمبانيأحدأصيب
،لتحتيةاالبنيةومنشأة،الكهرباءوخطوط،الطبيةوالمرافق،والملعب،والمدارس،خيرسونفيالقطنمصنعمنطقة
.والشققاصةالخوالمباني،خيرسونمقاطعةإدارةومبنى،ومتجر،صحيفةومبنى،والمستودعات،السفنلبناءومصنع

المساعدةنقطةفيهتوجدالذيالمكانالمحتلوناستهدف.جريحا34و،سنوات8عمرهطفلبينهمقتلى9هناككان
كما.عاًما70العمرمنيبلغورجلعاًما32العمرمنيبلغمسعف:شخصانتوفي.اإلنسانيةالمساعداتوإيصالالطبية
،خيرسونمقاطعةإدارةمبنىمنمتر100بعدعلىقذيفةهناكسقطت.أخرىمرةللقصفخيرسونمركزتعرض
.شخصانوقتل

دونيتسكمقاطعة 

.بأكملهاالجبهةيقصفونالروس
تمدونيتسكاتجاهيف.للقصففوغليدارمنطقةفيوبوغويافلينكاونوفوكراينكافوغليداريتعرض،فولنوفاخااتجاهفي

اوكراسنوهوريفكوجورجيفكاوهيرنيكومارينكاكوراخيفمنطقةمنوترودوفهايتوفيسليكوراخوفقصف
وتورسكليمانتعرضتليسيتشانسكاتجاهفي.كهرباءوشبكاتمنازلتضررت.وأفدييفكاأوشيريتينسكافيوسولوفيوف
.مستمرنارإلطالقوزاريشني

واحترق،بالشباومركزالسكنيةالمبانيتضررتفقد:باخموتعلىالناربإطالقالروسيقوم،هورليفكامنطقةفي
وياكوفليفكااسكوفيفكاوباروفاسيليفكاياروشاسوفيوتوريسككوستيانتينيفكامناطقتعرضتكما.بالكاملالكليةمبنى

.وقتلىجرحىهناك.للقصفكوستانتينيفكامنطقةفيمنغوراوبيالوسوليداروروزدوليفكاوباخموت

مناطق أخرى

.ةمعاديطياربدونطائراتمنموجتينلهجومكييفتعرضتاألول،كانون/ديسمبر14في:ميكواليفمنطقةفي➢
الحطامأصابت.للعدوطياربدونطائرة13تدميرتم،اإللكترونيةوالحربالجويالدفاعلوحداتالفعالالعملبفضل
سكيشيفتشينكيفحي)طفيفةألضرارأخرىسكنيةمبان4وتعرضت،إداريًامبنىأسقطتالتيالمسيرةالطائراتمن

.الناسيصبلم.فيشنفيبلدةفيخاصمنزلتضرر.(بالعاصمة
والمقاطعةكييفمدينة➢
لفعالاالعملبفضل.معاديةطياربدونطائراتمنموجتينلهجومكييفتعرضتاألول،كانون/ديسمبر14في➢

الطائراتمنالحطامأصابت.للعدوطياربدونطائرة13تدميرتم،اإللكترونيةوالحربالجويالدفاعلوحدات
.(اصمةبالعشيفتشينكيفسكيحي)طفيفةألضرارأخرىسكنيةمبان4وتعرضت،إداريًامبنىأسقطتالتيالمسيرة
.الناسيصبلم.فيشنفيبلدةفيخاصمنزلتضرر

.فكافاسيليوغوليابوليمنطقتيفياألوكرانيالجيشمواقعالمحتلونهاجم،األسبوعخالل:زابوريجيامقاطعة➢
،يفسكوأول،وأوريهيف،ودوروجنيانكي،وغوليايبولي،بالفنيقرىفيمنازلتعرضت،ذلكإلىوباإلضافة
.أخرىمرةمعاديةلهجمات،كوميشوفامنطقةفيقريةوهي،وفاسيليف،وبولوغي

علىملم120عيارمقذوفات3انفجرت.الهاونبقذائفبودسكسيريدينومنطقةالمحتلونقصف:سوميمقاطعة➢
.كهرباءوخطسكنيمبنىتضرر.الحدود
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فترةلعامةخدماتأيهناكتعملال،دونيتسكبمقاطعةباخموتفيالعنيفةالعدائيةاألعمالبسبب➢
.والتدفئةللطهيمكانًاالمرتجلة"المواقد"هناكوأصبحت.طويلة

.الشتاءلتحملبسرعةالحيويةالتحتيةالبنيةالستعادةدوالرمليارإلىبحاجةأوكرانيا➢
التحتيةالبنيةمرافقعلىالروسيللهجومنتيجةالكهربائيالتيارانقطاعبعدعملهاأوديساموانئاستأنفت➢

علىالعدوهجومأدى":فوستريكوفأوليكسيألوكرانياالبحريةالموانئإدارةرئيسوقال.الحيوية
والميناءأوديساميناءنيتمكولم.تماًماالحيويةالتحتيةالبنيةمرافقتعطيلإلىللطاقةالتحتيةالبنيةمنشآت
،األحديومفيو."فقطجزئيًايعملتشورنومورسكيميناءكانبينما،الشحنعملياتتنفيذمنالجنوبي

ًاالكهربائيالتياراستعادةتمت،ديسمبر/األولكانون11 بديلةطاقةمصادراستخدامتمكما،تدريجيا
.الموانئفي
ئالسيالطقسويعقّد،الطاقةنظامفينقصهناككان،ديسمبر/األولكانون12يومصباحبحلول➢

.مستمرةينللمستهلكالطاقةاستعادةأعمالتزالوال،صعبًاالوضعيزالال،أوديسافي.اإلصالحأعمال
نظامعلىالنطاقواسعةهجماتجراءاألوكرانيةالحراريةالطاقةمحطاتجميعالروسالغزاةدمر

.أوكرانيافيالطاقة
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2 االقتصادينكمشفقد،األوكرانيةالتحتيةالبنيةعلىالنطاقواسعةصاروخيةهجماتروسياواصلتإذا➢

االستقرارمنتدى"فيشميهالدنيسالوزراءرئيسذلكأعلن.٪50إلىتصلبنسبةاألوكراني
.باريسفي"أوكرانياإعماروإعادةاالقتصادي
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.قليالًاالطاقةإمداداتعلىالمفروضةالقيودتخفيفتم،ديسمبر/األولكانون14،األربعاءيوم➢
20يمثلماوهذا،أوكرانياعلىروسياهجومبسببالخارجإلىأوكرانيماليين8منيقربماهاجر➢

.البالدسكانمن٪
بتوصيلنالمحتلويقوم،روسياقبلمنعليهااالستيالءتمالتيالنوويةللطاقةزابوريجيامحطةفي➢

.التجمدمنللمحطةالحيويةاألنظمةلمنعالمتنقلةالديزلغاليات

1
5

.1
2

يمتلكالحتىوالقرىالمدنبتدميرالمحتلونويقوم،دونباسفيالوحشيةالروسيةالهجماتتستمر➢
.للدفاعاستخدامهايمكنمبانياألوكرانيالجيش

مرة2.6العاماهذمنأكتوبرإلىينايرمنالفترةفياألوكرانيةالخارجيةللتجارةالسلبيالرصيدارتفع➢
.(دوالرمليار2.69كان)دوالرمليار7.05إلىليصل2021عاممننفسهابالفترةمقارنة

رسومبدونأوكرانياإلىالطاقةالستعادةوالمعداتوالمولداتStrarlinkاستيراداألوكرانيالبرلماندعم➢
.المضافةالقيمةوضريبة

البنيةوتعرضت،دوالرمليار136بقيمةاألوكرانيةالتحتيةبالبنيةأضرارإلحاقفيروسياتسببت➢
،سبتمبريربتقرومقارنة.الضررمنقدرألكبروالخاصةالحكوميةوالمؤسساتوالصناعةللطاقةالتحتية
وزادت،دوالرمليار13إلىلتصلدوالرمليارات3بمقدارالصناعيةالمؤسساتخسائرحجمزاد

.دوالرمليار6.8إلىللطاقةالتحتيةالبنيةخسائر
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أوكرانيايفدواجنمزرعةأكبرتمتلكوالتي،باخماتيوكألوليغالتابعةالزراعية"أفانغارد"شركةقالت➢
عمالأبسببوالتدميرللنهبتعرضتالمزرعةإن،(خيرسونمقاطعة)"تشورنوبايفسكا"وأوروبا
قبلمنيوصفالمنطقةفيالوضعفإن،طائرمليون4.4نفوقبسبب"أنهالشركةوأكدت.المحتلين
.دوالرمليون330بنحوالخسائرالمالكويقدر،"المحتلونأحدثهابيئيةإبادةأنهعلىالقانونإنفاذوكاالت

يةالصاروخالضرباتعنالناجمةالطاقةإمداداتمشاكلخلفيةعلى،للهجرةالدوليةللمنظمةوفقًا➢
.تاءالشفترةخاللآخرمكانإلىلالنتقالبنشاطاألوكرانيينالمواطنينمنفقط٪7يستعد،الروسية
أوكرانياسكانمن٪40أن،نغوينأن،أوكرانيافيللهجرةالدوليةالمنظمةتمثيلمكتبرئيسةوأكدت

،مدخراتهاأوكرانيافياألسرمن٪43استنفد،للمنظمةوفقًا.اإلنسانيةالمساعدةإلىماسةحاجةفي
.الصلبوالوقودوالكهرباءالغازاستهالكمنيحدونإنهماالستطالعفيالمشاركينمن٪63وقال

ًا5421المحتلوندمر،النوويةللطاقةزابوريجيامقاطعةفي➢ منزل2000منيقربمابينهاومن،مرفقا
.وغيرهاتعليميةمؤسسة180و،شاهقمبنى300وحوالي،خاص
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نتائجاللخمنهذاويتضح،الكهربائيالتيارالنقطاعمنتتأثرلمفقطأوكرانيافيالشركاتمن1٪➢
نالشهريخاللالكهرباءإمداداتاستقرارعدمأجبر.األوروبيةاألعمالجمعيةأجرتهالذياالستطالع
و،الخدماتتقديمأواإلنتاجحجملتقليل٪40و،عملهاجدولتعديلعلىالشركاتمن٪66الماضيين

.الفروعأوبالتجزئةالبيعمنافذأومكاتبهامنجزءإلغالق12٪
:يليبماالشركاتتقومالكهربائيالتيارانقطاعتأثيرلتقليل،ذلكإلىباإلضافة➢
؛المستمرلالتصالأخرىمصادرأومولداتبتركيبتقومالشركاتمن86٪➢
؛واإلنترنتلالتصالبديلةمصادريستخدمون65٪➢
؛الحواسبخوادمإلىالبياناتنقل25٪➢
؛السيبرانياألمنإجراءاتيتخذون22٪➢
.موظفيهمأوأعمالهمنقلإلىيضطرون10٪➢
الطاقةبنظاملحقتالتياألضراربسبب.كمالجئكييفمترومحطاتعملت،الصباحلهجماتنتيجة➢

انهيارفيذلكتسبب.الجمعةيومنهايةحتىاألنفاققطاراتتعمللم،الطارئالكهربائيالتياروانقطاع
.العاصمةطرقعلىمروري

شنهايالتالهائلةالصاروخيةالهجماتنتيجةطوارئحالةالجمعةيومللطاقة"أوكرينيرغو"شركةأعلنت➢
لحقتتيالاألضراربسببأنهيعنيوهذا.أوكرانيافيللكهرباءالتحتيةالبنيةعلىالروسياالتحاد

من٪50منأكثرإلىالكهرباءلتوفيرفنيةإمكانيةتوجدال،التوليدوقدراتالفرعيةبالمحطات
أوالطاقةمنمزيدالإنتاجالمستحيلمنأنهأي،(الحيويةالتحتيةالبنيةذلكفيبما)البالدفيالمستهلكين

.نقلها
اقةالطوزيربهأفادحسبما،أوكرانيافيالتوليدمنشآت9حواليتضررت،الروسياالتحادلهجومنتيجة➢

تنقلالتيالفرعيةوالمحطاتالطاقةمحطاتتضررت،الخصوصوجهعلى.غالوشينكوهيرمان
.النوويالتوليدمنشآتفياإلنتاجتقلصفيتسببمما،الكهرباء

فوصفها،رأيهفي،المقبولةاألهدافميدفيديفدميتروالروسيلالتحاداألمنمجلسرئيسنائبوذكر➢
نيةالبمرافقتشملالقائمةهذهأنوذكر،أوكرانيامعالحربفي"المشروعةالعسكريةاألهداف"بأنها

.(والمصانع،الطاقةمرافق،الطرق،النقلمحطات،الجسور)المدنيةالتحتية
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